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Ένα εργαλείο υποστήριξης του σχεδιασµού 
της προσαρµογής των δήµων στην κλιµατική αλλαγή

ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ URBANPROOF 



Αστικοί δήμοι της ιταλίας, της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Κύπρου

ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ URBANPROOF 
Ένα εργαλείο υποστήριξης του σχεδιασµού της προσαρµογής των δήµων στην 
κλιµατική αλλαγή

Το εργαλείο URBANPROOF αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την υποστήριξη της 
ενηµερωµένης λήψης αποφάσεων στο σχεδιασµό της προσαρµογής στην κλιµατική 
αλλαγή. Πιο συγκεκριµένα, ο χρήστης κατευθύνεται µέσω των διαφορετικών 
ενοτήτων του εργαλείου προκειµένου να αποκτήσει µια εικόνα των αναµενόµενων 
επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής στο αστικό περιβάλλον, να ανακαλύψει και να 
αξιολογήσει τις διαθέσιµες επιλογές προσαρµογής, καθώς και να διερευνήσει την 
επίδραση των παρεµβάσεων προσαρµογής στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην 
κλιµατική αλλαγή. Το εργαλείο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE 
URBANPROOF “Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αστικών ∆ήµων στην κλιµατική 
αλλαγή”, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα LIFE για το Περιβάλλον και 
τη ∆ράση για το Κλίµα (2014-2020). 



Το εργαλείο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εκτίµηση των 
επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής και την προσαρµογή κάθε αστικού 
δήµου της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Κύπρου. 

Υψηλότερης ανάλυσης δεδοµένα παρέχονται για την περίπτωση των 
δήµων του έργου (Ρέτζιο Εµίλια-Ιταλία, Περιστέρι-Ελλάδα, Στρόβολος 
και Λακατάµια-Κύπρος).

Το εργαλείο αποτελείται από 5 αλληλοεξαρτώµενα στάδια τα οποία 
διαµορφώνουν τη διαδικασία προσαρµογής, όπως φαίνεται στο 
παρακάτω σχήµα.

Στάδιο 1: 
Πληροφόρηση 
για την κλιµατική 
αλλαγή

Στάδιο 2: Αξιολόγηση 
των επιπτώσεων

Στάδιο 3: 
Εξερεύνηση 
και εκτίµηση 
µέτρων 
προσαρµογής

Στάδιο 4: Ανάπτυξη 
της στρατηγικής 
για την προσαρµογή 

Στάδιο 5: 
Παρακολούθηση 
και αναθεώρηση



Σε αυτό το στάδιο, ο χρήστης µπορεί να δει µέσω διαδραστικών 
γραφηµάτων, πληροφορίες σε σχέση µε τις κλιµατικές προβλέψεις για 
τους δήµους-εταίρους του έργου, οι οποίες βασίζονται σε δύο σενάρια 
συγκέντρωσης θερµοκηπιακών αερίων για την περίοδο 1971-2100 
(RCP 4.5, RCP 8.5).
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Στάδιο 1: Πληροφόρηση για την κλιµατική αλλαγή
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Στάδιο 2: Αξιολόγηση επιπτώσεων

Στο στάδιο 2, οι χρήστες µπορούν να διερευνήσουν τις επιπτώσεις της 
κλιµατικής αλλαγής στο αστικό περιβάλλον και να ενηµερωθούν για τις 
επιµέρους κλιµατικές, φυσικές, δοµικές & κοινωνικο-οικονοµικές 
παραµέτρους οι οποίες συντελούν στην πρόκληση των επιπτώσεων 
αυτών.



Στο Στάδιο 3, ο χρήστης µπορεί να εξερευνήσει τα διαθέσιµα µέτρα 
προσαρµογής για την αντιµετώπιση κάθε επίπτωσης και την αξιολόγησή 
τους από την οµάδα εµπειρογνωµόνων του έργου UrbanProof, καθώς 
και να πραγµατοποιήσει τη δική του αξιολόγηση των µέτρων προσαρµογής, 
ορίζοντας τις βαρύτητες στα επιλεγµένα κριτήρια αξιολόγησης.

Στάδιο 3: ∆ιερεύνηση και αξιολόγηση 
µέτρων προσαρµογής
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα µέτρα µε την υψηλότερη βαθµολογία, µπορούν 
να συµπεριληφθούν στο Τοπικό Σχέδιο Προσαρµογής ενός ∆ήµου.

Στάδιο 4: Ανάπτυξη στρατηγικής 
για την προσαρµογή 
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Στο στάδιο 4, πραγµατοποιείται η ιεράρχηση των µέτρων προσαρµογής, 
σύµφωνα µε τη βαθµολογία που συγκέντρωσαν στο στάδιο 3. Ο χρήστης 
µπορεί να δει την ιεράρχηση των µέτρων προσαρµογής τα οποία 
αντιµετωπίζουν την επίπτωση που τον ενδιαφέρει. 



Στο Στάδιο 5, ο χρήστης µπορεί να διερευνήσει την επίδραση της 
υλοποίησης των µέτρων προσαρµογής στην αύξηση της ανθεκτικότητας 
ενός δήµου έναντι στις εξεταζόµενες επιπτώσεις. Επιπλέον, το 
εργαλείο παρέχει τη δυνατότητα ενηµέρωσης της βάσης δεδοµένων 
του, µέσω  online επεξεργασίας, καθώς και την προσαρµογή των 
παραµέτρων που χρησιµοποιούνται στην εκτίµηση των επιπτώσεων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το στάδιο 5 µπορεί να αξιοποιηθεί από τις τοπικές αρχές τόσο κατά τον καθορισµό 
των στόχων στην προετοιµασία των τοπικών σχεδίων προσαρµογής, όσο και στην παρακολούθηση 
της υλοποίησής τους.

Στάδιο 5: Παρακολούθηση και αναθεώρηση
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Το εργαλείο URBANPROOF είναι διαθέσιµο στην ακόλουθη διεύθυνση: 
https://tool.urbanproof.eu/

όπου µπορείτε να βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήσης του εργαλείου καθώς και το Βίντεο Επίδειξης.



info@urbanproof.eu

@EUrbanProof @EUrbanProof urbanproof.eu

+357 22 408948

Το έργο υλοποιείται από:

Συντονιστής:
Τμήμα Περιβάλλοντος, 

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
www.moa.gov.cy/environment

Università IUAV di Venezia
www.iuav.it

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
www.ntua.gr

Εθνικό Αστεροσκοπείο 
Αθηνών

www.noa.gr

Δήμος Στροβόλου
www.strovolos.org.cy

Δήμος Λακατάμιας
www.lakatamia.org.cy

Δήμος Περιστερίου
www.peristeri.gr

Δήμος Ρέτζιο Εμίλια 
www.comune.re.it

LIFE UrbanProof - LIFE15 CCA/CY/000086
∆ιάρκεια: 55 µήνες (1 Οκτωβρίου 2016 - 30 Aπριλίου 2021)

Συνολικός Προϋπολογισµός: €1,854,000 
(60% συγχρηµατοδοτούµενο από ΕΕ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:


